Vedtægter

Paragraf 1: Navn, formål og medlemmer.
Stk. 1.

Foreningens navn er Nyråd Idrætsforening og dens hjemsted er Nyråd.

Stk. 2.

Foreningens formål er at virke for al sund idræt.

Stk. 3.

Enhver kan blive medlem af foreningen for så vidt Hovedbestyrelsen godkender
vedkommendes indmeldelse. Nægter Hovedbestyrelsen en optagelse, kan den hvem
optagelse er nægtet, gennem et medlem fordre sagen forelagt på den først kommende
generalforsamling.
Medlemmer kan være aktive såvel som passive.

Stk. 4.

Ethvert medlem er pligtigt til at rette sig efter de fastsatte spille – og ordensregler, der gælder
for de foreninger, forbund og unioner, hvor Nyråd Idrætsforening er tilsluttet. Overtrædelse af
disse bestemmelser kan medføre karantæne, eller i grove tilfælde eksklusion.
Et ekskluderet medlem kan fordre sin sag taget op på næste generalforsamling.

Stk. 5.

Hovedbestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer.

Paragraf 2: Generalforsamling.
Stk. 1.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år tidligst 1. oktober og seneste 31. december.
Den skal bekendtgøres med mindst 14 dages varsel i den lokale presse.

Stk. 2.

Stemmeret har ethvert medlem, der er fyldt 16 år, der ikke skylder kontingent, og som har
været medlem de sidste 3 måneder. Medlemmet kan dog ikke vælges førend det fyldte 18.
år.

Stk. 3.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Formanden aflægger beretning
Forelæggelse af regnskabet (inkl. Kantinen)
Godkendelse af a) beretning og b) regnskab
Beretning fra de respektive afdelinger v/Afdelingsformanden
Indkomne forslag
Valg til Hovedbestyrelse inkl. en Suppleant
Godkendelse af Afdelingsbestyrelser
Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant
Eventuelt

Stk. 4.

Generalforsamlingen skal ledes af en af forsamlingen valgt dirigent og er beslutningsdygtig
uanset de mødtes antal.

Stk. 5.

Valg, beslutninger m.m. vedtages ved simpelt flertal af de fremmødte. Hvis blot et medlem
ønsker det, skal afstemningen være skriftlig.

Stk. 6.

Forslag under stk. 3 pkt. 7 kan fremsættes af ethvert medlem, når det fremsendes skriftligt til
formanden senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes. Skrivelsen skal være
underskrevet af forslagsstilleren/forslagsstillere.
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Paragraf 3: Ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 1.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis 2/3 af Hovedbestyrelsen finder det
fornødent, eller hvis mindst 25 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer indsender
skriftlig motiveret begæring herom. Begæringen skal indeholde fuldstændige og begrundede
oplysninger om spørgsmålet, der ønskes behandlet.
Hovedbestyrelsen skal foranledige generalforsamlingen afholdt senest 30 dage efter
begæringens fremkomst.

Stk. 2.

Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles senest 14 dage før ved avertering i den
lokale presse med angivelse af dagsorden.

Paragraf 4: Foreningens ledelse.
Stk. 1.

Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.

Stk. 2.

Foreningens daglige ledelse varetages af Hovedbestyrelsen og Afdelingsbestyrelserne for
hver af de til enhver tid til NIF tilknyttede afdelinger.

Stk. 3.

Til Hovedbestyrelsen vælges på Generalforsamlingen følgende medlemmer:
Formand, Næstformand og Kommunikationsansvarlig, samt en Suppleant.
Ovennævnte repræsentanter vælges for 2 år ad gangen.
På valg ulige år: Formand og Suppleant.
På valg lige år:
Næstformand og Kommunikationsansvarlig.
Såfremt en af ovenstående repræsentanter udtræder i årets løb, indtræder Suppleanten.

Hovedbestyrelsen består af 3 repræsentanter: Formand, Næstformand og
Kommunikationsansvarlig, samt Afdelingsformændene for de Afdelinger der til enhver tid er
tilknyttet foreningen.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 4.

Til de tilknyttede afdelingerne godkendes på Generalforsamlingen følgende medlemmer:
En Afdelingsformand og en Afdelingsnæstformand, som automatisk er afdelingens suppleant
til Hovedbestyrelsen.
Ovennævnte repræsentanter godkendes for et år ad gangen. Såfremt en af disse
repræsentanter udtræder i årets løb, så udpeger afdelingen en afløser.
Afdelingerne varetager den daglige ledelse af de respektive sportsgrene, fastlægger træning
og træningstider. De kan fastlægge sportsdyster, stævner og lignende evt. i samarbejde med
Hovedbestyrelsen.
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Stk. 5.

Afdelingsbestyrelserne etableres som beskrevet nedenfor.
Afdelingsformanden er ansvarlig for, at et skriftligt forslag til Afdelingsformand og
Afdelingsnæstformand for den næste periode fremsendes til godkendelse på
Generalforsamlingen senest 14 dage før den afholdes.
Forslaget skal redegøre for:
1. Navn på de 2 kandidater til godkendelse på Generalforsamlingen.
2. Valgbarhed jf. Paragraf 2 Stk. 2 overholdes
3. Proces for forslagets godkendelse af Afdelingens stemmeberettigede medlemmer,
herunder at den er bekendtgjort i god tid overfor disse.

Stk. 6.

Der afholdes årligt mindst 3 møder i Hovedbestyrelsen. Det første møde skal afholdes
senest 4 uger efter generalforsamlingen og det sidste møde senest 2 uger før næste
generalforsamling.
Der afholdes årligt det nødvendige antal møder i Afdelingsbestyrelserne.

Paragraf 5: Økonomi og kontingent.
Stk. 1.

Regnskabsåret er fra 1/7 – 30/6.

Stk. 2.

Formanden er ansvarlig for, at regnskabet forelægges skriftligt på generalforsamlingen.
Regnskabet skal være revideret og forsynet med revisionsbemærkning og forelægges på
den ordinære generalforsamling.

Stk. 3.

Hovedbestyrelsen og Afdelingsbestyrelserne udarbejder et budget for sine ansvarsområder.
Herunder for eventuelle Udvalg som hører under Hovedbestyrelsen og de respektive
Afdelinger.

Stk. 4.

Afdelingerne og eventuelle Udvalg er ansvarlige for og disponerer deres egen økonomi
indenfor de godkendte budgetter. Eventuelle budgetrevisioner, som følge af bristede
budgetforudsætninger skal forelægges Hovedbestyrelsen til godkendelse.

Stk. 5.

Kontingentet fastsættes af Afdelingsbestyrelsen og godkendes i Hovedbestyrelsen som en
del af Afdelingens budget for det kommende regnskabsår.

Stk. 6.

Medlemmer der pådrager sig restancer, (højest 2 måneder), kan ikke dyrke aktiviteter i
Nyråd Idrætsforening, før restancer er betalt.
Et medlem i restance kan ikke udmeldes, før gælden er betalt.
Hovedbestyrelsen kan dog beslutte at ekskludere et medlem med restance.

Paragraf 6: Udmeldelse.
Stk. 1.

Enhver udmeldelse skal være skriftlig til den 1. i en måned.

Paragraf 7: Lovændringer.
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Stk. 1.

Til ændring af disse love kræves, at sådant er bebudet i indkaldelsen til pågældende
generalforsamling og at det vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

Paragraf 8: Foreningens opløsning.
Stk. 1.

Ophævelsen af foreningen kan kun ske, når 2/3 af foreningens stemmeberettigede
medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2.

Ved foreningens opløsning, skal alle dens ejendele bortskænkes til andet almennyttigt formål
efter nærmere bestemmelse af generalforsamlingen.

Denne lov er vedtaget på generalforsamlingen den 8/1-1974.
Ændringer foretaget 2/11-1976, 15/11-1977, 12/11-1978, 15/11-1981, 9/11-86, 1/11-1987, 3/11-1991, 8/111994, 23/9-2008, 30/10 2012 samt 12/2 2013.
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